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WEISS JÁNOS

Az „idegenség” fogalma 
a német romantikában

„Éltél? Itt, idegenül ebben a világban,
 álmodtad végig a szűkösen kimért órákat.”1 

Az ember világon belüli helyzetének leírására a 18. század második felében Németországban (is) 
egyre szívesebben használták az „idegenség” fogalmát. Kiindulásképpen megpróbálkozhatunk e 
fogalomhasználat tapasztalati hátterének rekonstrukciójával. Első helyen minden bizonnyal az élet-
összefüggések kitolódása áll, aminek szimbolikus megjelenései az utazások. Az emberek számára 
egyre inkább tapasztalattá válik, hogy vannak olyan életkörülmények, amelyek nem a sajátjaik, és 
amelyekbe belépve idegenné válnak: nem értik a kultúrát, a nyelvet, a szokásokat. Ehhez nem ele-
gendőek az útleírások (vagyis néhány kiváltságos ember úti beszámolója), hanem az utazásnak ele-
mentáris tapasztalattá kell válnia. Az ember világa így először is két részre hasad: van, ahol otthon 
van, és van, ahová ellátogat, ahol idegen. Az idegenséggel így az otthon áll szemben, de még fizikai 
realitásként.2 A döntő fordulat az, amikor az emberek (bizonyos emberek) a saját világukat is ide-
gennek kezdik tekinteni. Az idegenség így már nem átmeneti állapot, amelyből sokat lehet tanulni, 
de amelynek értelme mégiscsak a hazatérésben áll. Az embernek a saját világában való idegensége 
azt jelenti, hogy az övéivel való kapcsolatába egy enyhe bizonytalanság kerül. Az idegenség egy-
szerre jelentheti az embernek egy természet adta beágyazódástól való distancializálódását, illetve 
azt, hogy maga a világ veti ki az embert. És ugyanakkor kétség nem férhet hozzá, hogy ez az álla-
pot alapvetően boldogtalan, sőt maga a boldogtalanság szimbóluma. Az ember elvesztette a maga 
világába való természetes beágyazottságát. Az idegenség a fájdalomhoz kötődik: az ember elha-
gyatottá válik, és nincs többé olyan helye a világnak, amelyen ebből kiléphetne. 1782-ben jelent 
meg Rousseau Rêveries du promeneur solitaire című könyve, amely már az első bekezdésben ele-
mentáris plaszticitással írta le ezt az élményt: „Így hát most egyedül vagyok ezen a világon, nincse-
nek testvéreim, felebarátaim, barátaim, nincsenek társaim magamon kívül. Az emberek egyhangú-
lag száműzték maguk közül azt, aki közülük a legtársiasabb és a legmelegszívűbb volt.”3 Rousseau 
nem használja az „idegenség” szót, de amit leír, az a kitaszítottság élménye és érzése. (Azt is tudjuk 
ma már, hogy ennek létrejöttében egy bizonyos üldözési mánia is közrejátszott, de ennek most nem 
eredhetek a nyomába.) De ki is az „idegen”? Rousseau mintha csak önmagára nem akarná alkal-
mazni az „idegen” szót. „Azzal, hogy megszűntek embernek lenni, kivonták magukat a vonzalmam 
alól. Így idegenek, ismeretlenek lettek számomra, olyan lények, akik nekem már nem jelentenek 
sokat, és ezt ők akarták így. Én azonban, miután elszakadtam tőlük és az egész világtól: mi vagyok 
én? Erre a kérdésre kellene még válaszolnom.”4 Érezzük, hogy nem lesz könnyű kimondani: nem a 
többiek, hanem én magam vagyok az idegen. Ennek Rousseau már a következő oldalon a közelébe 
jut: „Én, aki mindig ugyanaz voltam és vagyok – nekem, az értelmemmel előre kellett volna látnom, 
hogy egy nap az emberek teljesen komolyan azt fogják hinni, hogy szörnyeteg, méregkeverő, sőt 
bérgyilkos vagyok? Hogy az emberi nem szörnyszülöttje leszek, kiszolgáltatva a csőcselék szeszé-
lyének? Hogy az utcán már nem köszönnek nekem, csak leköpnek? Hogy egy egész generáció szá-
mára élvezetet jelent, hogy engem élve eltemessen?”5 Csak úgy záporoznak a kérdések; Rousseau 
mintha ezt mondaná: én ezt nem láthattam előre, de ti értitek ezt? Miközben az olvasó csodálkozik, 
nagyjából mégis megtudja, hogy mi az idegen: szörnyeteg, méregkeverő, bérgyilkos. Az idegen az, 
akit megvetés övez, miközben ő különb, mint a megvetők. 

A szerelem, mint az idegenség ellenszere

A Des Knaben Wunderhorn második kötetének egyik versében ezt olvassuk: „Fremd ist die Welt 
mir weit und breit, / Irr ich ohn Rast und Ruh, / Klein ist die Welt, und mein und mein, / Wenn ich 
Ihn finden thu.”6 Az idegenség világa tágas és áttekinthetetlen, a szerelem világa viszont kicsi, és 

  1 Adalbert von Chamisso: Faust. Ein Versuch (1803). In: uő: Sämtliche Werke. Reclam Verlag é. n., 1. kötet, 500. 
  2 Habár ez a szétválasztás már ebben az időben is kezdett megkérdőjeleződni: a harmincéves háború után, illetve a törökök Közép-

Európából való kivonulása után nagy népvándorlási hullámok indultak meg.
  3 Jean-Jacques Rousseau: Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Philipp Reclam jun, 2003, 7. 
  4 Uo. 
  5 I. m., 8. 
  6 „A világ széltében és hosszában idegen nekem / Tévelygek benne nyugalom és pihenés nélkül / A világ kicsi, az enyém, az enyém 

/ Ha megtalálom őt.” Ein neues Pilgerlied, in: Achim von Arnim – Clemens Brentano: Des Knaben Wunderhorn, 2. kötet, 333. 
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az ember köré rendeződik. A szerelem így nem más, mint az a kísérlet, hogy a világot a magunké-
vá tegyük, hogy leküzdjük a világ idegenségét. A fentiekben idézett vers címe: „Egy új zarándok-
ének”. Régebben a zarándoklatoknak az volt a céljuk, hogy valamilyen szent helyet fölkeresve a 
világot elrendezzék az egyes ember köré; most viszont ez az elrendezés a szerelem révén történik: 
de talán nem is a szerelem maga, hanem a szerelem keresése felel meg a zarándoklatnak. A sze-
relemben a világom valóban az enyém lesz, nem leszek többé idegen a világban, és a világ többé 
nem lesz idegen a számomra. Bettina von Arnim e meggondolásokat magáévá téve, próbálta meg-
formálni a Goethéhez fűződő szerelmét (pontosabban próbálta szerelemmé formálni a Goethével 
való kapcsolatát).7 Von Arnim előbb Goethe édesanyjával kezd el levelezni, de a harmadik levél-
ben – 1807. május 5-én – már Goethét is szóba hozza: „Végre láttam Wolfgangot; de mit segít ez 
nekem? A szívem duzzadt, mint egy hajó telt vitorlája, amelyet a horgony szilárdan tart egy idegen 
talajban, és mégis oly szívesen szeretne visszatérni a hazába.”8 Bettina von Arnim ekkor huszon-
két éves, még hajadon, Frankfurtban, Goethe szülővárosában él. E sorok tartalmát azonban nem az 
életrajz felől szeretném értelmezni, hanem inkább abból próbálok kiindulni, hogy az otthon vagy a 
haza képe megfelel a szerelemnek. E két szöveg egymásra vetítése két fontos eredményhez vezet: 
(1) az otthon az a világ, amely az ember köré rendeződik el, amelyben az ember mindennel bizalmas 
viszonyt alakít ki, ez az idegenség ellentéte; (2) ugyanúgy, mint az otthon, a szerelem is egy úttal 
érhető el, és ez az útrakelés erőfeszítéseket követel. – Valamikor 1808 januárjában-februárjában 
lehetünk, amikor Bettina von Arnim így írja le Goethének a maga vonzalmát: „Te ismered a szíve-
met, tudod, hogy tele van vággyal, akarattal, gondolattal és sejtelemmel. Te olyan szellemek között 
élsz, amelyek isteni igazságokkal ajándékoznak meg Téged. Neked táplálnod kell engem. A szelle-
mem kiterjedése kicsi, a szerelmemé viszont nagy, Neked kell egyensúlyba hoznod őket. A szerelem 
nem nyugodhat meg, csak akkor, ha a szellem felemelkedett hozzá; Te felemelkedtél a szerelmem-
hez; Te szelíd vagy, barátságos és tapintatos; engedd éreznem, ha a szívem nem egyenletesen dobog, 
érteni fogom a halk utalásaidat.”9 Itt most úgy tűnik, hogy von Arnim egészen másfajta dolgokkal 
van elfoglalva: a közte és Goethe közötti aszimmetriát próbálja megragadni. Itt a szerelem és a szív 
áll szemben egymással: abból, hogy ezeknek egy emberben összhangban kell állniuk, Bettina von 
Arnim arra következtet, hogy a szerelem ezt az összhangot különböző emberek között teremti meg. 
Ez az összhang lenne az otthon. De ha a szerelem az idegenség ellentéte, akkor hogyan értelmezhe-
tők a távollétek? A távollét nem ugyanaz, mint az idegenség; a távollétben is jelen vannak a szere-
lem esélyei. Ennek azonban alapvetően két feltétele van. (1) A körülöttünk lévő embereknek idege-
neknek kell lenniük, idegenné kell válniuk. A szerelem mint vágy így nem egyszerűen az idegenség 
ellentéte, hanem egy bizonyos idegenségre épül. Csak ez az idegenség teremti meg azt a koncentrá-
ciót, amire a szerelemnek szüksége van. Ilyen körülmények között „gondolatban mindig ahhoz az 
órához térek vissza, amelyben a karjaidban tartottál”.10 (2) És biztosnak kell lenni, posztulálni kell 
a viszonzást: „a szerelme átnyúlik ebbe a rejtett csöndbe, gondolom, és akkor én az örökös, zavar-
talan vágyódásommal ne nyúlnék utána a távolba”?11 – Az első követelmény valóságos életprog-
rammá válik, a másodikat azonban végig bizonygatni kell, fáradhatatlanul vissza kell utalni együtt 
töltött órákra, és újra és újra jeleket kell követelni. Mondanom sem kell, hogy ez egy olyan végte-
len játék, amelynek eredménye sohasem lehet kielégítő. És Arnim nem egyszerűen ettől a vágytól 
hajtva ír újabb és újabb leveleket, hanem Goethe leveleit is közli (átírva, betoldva és szerkesztget-
ve őket). Az elején Goethe mintha még féltékeny is lenne. „Engedje meg, hogy pontosabban beszá-
moljak arról, aki öt napon keresztül birtokolta az Ön szívét, és megkérdezzem: biztos-e Ön abban, 
hogy az ellenség nem rejtőzködik ott valamilyen zugban? Tudunk egy fiatal emberről, aki egy nagy 
prémes sapkát viselve az Ön közelében tartózkodik, és azt állítja magáról, hogy a sebeit szeretné 
gyógyítani, miközben talán arra készül, hogy a legveszélyesebb sebeket ejtse.”12 Aztán a levelezés 
vége felé Goethe már maga is okoskodni kezd a szerelemről. „Tehát a létezni annyit jelent [...], mint 
szeretve-lenni. A létezés a felfedezés és a kimondás szenvedélyének beleivódása az emberi szel-
lembe. A szépség azonban az emberi boldogság tükröződése, amely a szenvedélyek kielégítésével 
jön létre.”13 A műben szereplő Goethe a szerelmet az általában vett létezéssel hozza kapcsolatba, és 

  7 „A levélváltás […] erősen át van dolgozva és későbbi kiegészítéseket mutat; a Goethe iránti rajongó tisztelet hatja át, amelyet 
Goethe maga csak kevésbé viszonzott. A Goethe-könyv angol nyelvű fordítása, amelynek egy Goethe-emlékmű (amelyet Bettina 
von Arnim 1822/23-ban tervezett) létesítését kellett volna finanszíroznia, kudarcba fulaldt.” Hartwig Schultz: Arnim, Bettina von, 
in: Killy Literaturlexikon, 1. kötet, 215. 

  8 Bettine von Arnim: Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008, 1. 
  9 I. m., 123–124. 
10 I. m., 95. 
11 „Ó jaj, halld meg végre, hogy mi mondanivalója van a szívemnek Neked, túlcsordul a halk sóhajoktól, és ezek mindegyike azt 

súgja a füledbe, hogy az egyetlen boldogságom a Földön, a Te barátságos akaratod az én irányomban. Kedves barátom, adj 
valamilyen jelet magadról, hogy tudjam, vársz rám. Te azt írod, hogy inni szeretnéd az egészségemet, én szívesen odaadom neked, 
ne hagyj meg egyetlen cseppet sem, én is így szeretném beléd önteni magam, hogy az Neked is jó legyen.” I. m., 95–96. 

12 Bettine von Arnim: Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde, i. k. 84.
13 I. m., 441. És aztán még egyszer nekirugaszkodik: „A szerelem boldogsága tükröződik a szellemben, amelyet ő hoz létre, 

amelyet a szenvedéllyel átitat, és amelyre vágyakozik; ennek a vágyódásnak a kielégítése hozza létre az élvezetet, és a boldogság 
élvezetének ez az együttérzése mondja ki a szellem szépségét. A szépség a szerető szellemben testesül meg, mint ahogy a 
szerelemtől eltelt szellem a szerelem szépségét mondja ki.” Uo. 
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fogalmi kapcsolatokat próbál kidolgozni a szerelem, a szellem és a szépség között. Itt tehát nyoma 
sincs annak a szerelem-értelmezésnek, amely azt az idegenséggel szembenálló egzisztenciális beál-
lítottságnak tekinti. (Arnim érezhetően kitűnően ismeri Goethe gondolatait, és néha valóban képes 
annak szellemében beszélni.) – De most térjünk vissza még egyszer az első feltételre. A szerelem 
egyik feltétele a magány kultusza lesz: idegenné kell válnunk a világtól, idegennek kell lennünk a 
világ számára. „Félek attól, hogy idegen emberek közelében legyek, a templomban a koldusok pad-
jára ülök, mert ezek a legneutrálisabbak, minél előkelőbbek az emberek, annál jobban irtózom attól, 
hogy megérintenek, és ez dühössé, beteggé és boldogtalanná tesz. A társaságokban és bálokban sem 
bírom ki sokáig, táncolni szeretek, de milyen jó lenne, ha egyedül táncolhatnék, egy szabad térben, 
ahol az idegen mellkasból jövő lélegzet nem érintene meg. Milyen befolyása lehetne ennek a lélek-
re [...]?”14 Jól érezhető, hogy Arnim ebben kezdi rosszul érezni magát, a szerelem első feltételének 
megteremtése a szerelem ellen fordul. Az idegenség univerzális lesz, és ez a szerelemre is képtelen-
né tesz. „A lelkemben van egy nagyon rossz érzésem: azt érzem, hogy talán nem is Te vagy az, aki-
vel egy fedél alatt élek, és akivel egy levegőt szívok.”15 A totálissá váló idegenség végül nem erőt 
ad a szerelemhez, hanem a szeretett lényt is idegenné teszi. 

Az idegenség, mint a szerelem hiánya

Wilhelm Müller Winterreise című versciklusa a német romantika egyik legjelentősebb lírai alko-
tása. A huszonnégy verset tartalmazó ciklusból most csak a nyitóverssel fogok foglalkozni. (A cik-
lus utóéletéhez döntően hozzátartozik Schubert zenéje is, amelyre itt szintén nem fogok részletesen 
kitérni.) Mindenesetre ebben a versben általában a romantikus szubjektum egyik meghatározó ábrá-
zolását szokás látni. Nézzük először a vers első két sorát: „Fremd bin ich eingezogen, / Fremd zieh 
ich wieder aus.“16 A beköltözni és a kiköltözni a világra vonatkozik: az otthon végleg elveszett. A 
világ az embernek nem otthona, idegenül lépünk be, és idegenül távozunk. Az idegenség az ember 
alapvető ontológiai létállapota. Ugyanakkor csak a kiindulópontot és a végpontot látjuk, és rögtön 
tudjuk, hogy ami közte van, az is csak az idegenség lehet.17 A két végpont közötti egész életünk az 
idegenség jegyében telik. Ebben a kontinuumban azonban az én nem akárhol áll, hanem közvetle-
nül a végpont előtt: ebben az értelemben a múlttól a jelenen át a jövő felé haladunk. Az idegenséget, 
illetve az idegenség leküzdését tekintve az életünk értelmetlen. Lehet, hogy a földi életünk egyetlen 
célja az otthon megteremtése lett volna? Létrehozni a világnak egy olyan szegletét, amely körénk 
szerveződik? Ez az, ami nem sikerült: „Fremd zieh ich wieder aus”. De hogy sikerülhetett volna ez, 
és miért nem sikerült? Most nézzük a vers teljes első strófáját: „Fremd bin ich eingezogen, / Fremd 
zieh ich wieder aus. / Der Mai war mir gewogen / Mit manchem Blumenstrauß. / Das Mädchen 
sprach von Liebe, / Die Mutter gar von Eh’ – / Nun ist die Welt so trübe, / Der Weg gehüllt in 
Schnee.”18 Ez a strófa azt mutatja, hogy a beköltözés és a kiköltözés között egyetlen fontos dolog 
történt: a szerelem keresése. De éppen ez a keresés fulladt kudarcba.19 És ezt Müller egy természeti 
képpel támasztja alá: a május elmúlott, a tájat immár hó takarja be.20 Ez a strófa két önmagán túl-
mutató utalást tartalmaz, amivel a hatást elementárissá fokozza. (1) A szerelem-várás és a csalódás 
összefüggése szükségszerű, vagyis az otthon keresése szükségképpen abba a felismerésbe torkol-
lik, hogy a világnak az ember köré való elrendezése nem lehetséges. (2) A versben nem egyszerű-
en egy lírai-romantikus szubjektumról van szó, hanem az emberről általában. Ezzel a sugallattal a 
vers az antropológiai koncepciók közelébe sodródik. – A kor legjelentősebb antropológiai koncep-
cióját Johann Gottfried Herder dolgozta ki. Ez a diszciplína azt tekintette a maga feladatának, hogy 
az emberi lény általános lényegét meghatározza, méghozzá az állattal összevetve. Az állattal szem-
ben az embert egy hármas hiány jellemzi: nem rendelkezik azzal az erővel, az ösztönnek azzal a 

14 I. m. 441. 
15 Uo. 
16 Az alábbiakban a mű következő kiadását használom: Wilhelm Müller: Die Winterreise. Insel Verlag, 2010, 7–8. „Idegenként 

költöztem be, / Idegenként költözöm ki újra.”
17 Dietrich Fischer-Dieskau – aki e mű legnevesebb előadójaként több lemezfelvételt is készített róla – a verseket így kommentálta: 

„Mit ábrázolnak a Winterreise versei? A cselekmény az előtörténetben van elhelyezve, és a csalódás már csak huszonnégyszeres 
töréssel jut el hozzánk. És erre egy olyan sokféleségben kerül sor, ami nem ismeri az ismétléseket.“ Lásd I. m. 52. 

18 „Idegenként költöztem be, / Idegenként költözöm ki újra. / A május kedves volt hozzám / Néhány virágcsokorral. / A lány 
szerelemről beszélt, / Az anya már házasságról – / De most a világ oly szomorú, / Az út hóba burkolózik.”

19 „Egy hattaktusos előjáték után az első strófa kezdetén álló első és második sor egységet alkot. A játékmód (mint az egész 
darabban) mérsékelt és visszafogott, a hangerő pianissimo, a hangnem d-moll, ami nem csak kifejezi, de meg is erősíti a vándor 
szomorú hangulatát. Ehhez igazodik a tendenciálisan lefelé ereszkedő melódia az első két sorban (az f’’-töl a d’-ig).” http://www.
abipur.de/referate/stat/675249373.html 

20 A fent említett kötetben (szinte) minden vershez kapcsolódik egy festmény-illusztráció. Az emögött álló összművészeti intenció 
a következőképpen rekonstruálható: miután Schubert már a zenét hozzá kötötte a versekhez, miért ne lehetne ezeket képi illuszt-
rációkkal ellátni? A képek szinte mind Caspar David Friedrichtől származnak, és szintén nagyrészt a 19. század húszas éveiben 
keletkeztek. Az első vershez tartozó kép: Friedrich Kirchhofspforte című alkotása, amely Karlsruhéban a Kunsthalléban látható. A 
képek összeállítója mindenesetre jól tette, hogy nem egyszerűen egy havas tájat vagy egy behavazott utat ábrázoló képet választott, 
hanem egy olyant, amelyben nyoma sincs hónak, és amelyen egy út egy keskeny, de magas boltozaton át az életből a halálba vezet. 
És közben sem az életről, sem a halálról nem tudunk meg semmit. A képet nézve azonban egyre erősebb lesz a benyomásunk: olyan 
nagy különbség nincs köztük. 
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biztonságával és olyan született művészi érzékkel, mint az állat.21 Herder azt mondja, hogy az állat 
alapvető sajátosságait csak akkor lehet megérteni, ha az „állatok szférájára” is tekintettel vagyunk.22 
„Minden állatnak megvan a maga köre, amibe születésénél fogva beletartozik, amiben egy életen 
keresztül mozog és végül meghal: de [...] minél élesebbek az állatok érzékszervei és minél csodá-
latosabbak a műalkotásaik, annál kisebb körben élnek [...]. Utána mentem ennek a viszonynak, és 
mindenütt egy csodálatos fordított arányosságot láttam a mozgásuk, a közegük, a táplálkozásuk, a 
fennmaradásuk, a párosodásuk, a neveltetésük, a társaságuk kiterjedése és az ösztöneik és a művé-
szetük között.”23 Herder így a szférát egyértelműen a képességekkel hozza kapcsolatba, és állapít 
meg egy bizonyos kapcsolatot a szféra kiterjedése és a képességek fejlettsége között. Ha azonban 
az embert nem a képességek felől tekintjük, hanem a boldogság, a boldogságra irányuló vágy felől, 
akkor egy más, – a romantika szempontjából – sokkal érdekesebb összefüggéshez jutunk. Egy ősré-

gi etikai premissza szerint az embert általában a boldogságra való törekvés jellemzi. Arisztotelész 
írja a Nikomakhoszi etikában: „Most pedig visszatérünk a kiindulópontunkra. Ha minden tudomány 
és minden gyakorlati tevékenység valamilyen jóra irányul, akkor fölmerül a kérdés: miféle cél az, 
amelyet az állami életben ki kell tűznünk, és melyik a legfelső, a gyakorlati viselkedés által elér-
hető jó? Ennek megnevezésében a legtöbb ember egyetért. Mind a tömeg, mind az előkelő szelle-
mek ezt boldogságnak, eudaimóniának nevezik, és eközben arra gondolnak, hogy boldognak lenni 
annyit jelent, mint örömteli életet élni [...].”24 Ha ezt a boldogság-fogalmat átértelmezzük, méghoz-
zá úgy, hogy a szféra korlátoltságát és az ember körüli viszonyokat az emberre fókuszáltnak tekint-
jük, akkor azt mondhatjuk, hogy az állat boldog, az ember viszont csak törekszik a boldogságra. És 
ennek a törekvésnek a közege a szerelem. A szerelemmel az ember nem az állatiságot állítja hely-
re, hanem a világ centralizáltságát próbálja megteremteni. És ami az állat számára magától értető-
dően adott, azt az embernek a maga erőfeszítéseivel kell megteremtenie. Ha most visszatérünk a 
vershez, akkor azt kell mondanunk, hogy a világ ilyen elrendezése nem és nem akar sikerülni, sőt, 
mintha ennek elvétése is szükségszerű lenne: „Fremd bin ich eingezogen, / Fremd zieh ich wieder 
aus.” Ezt a herderi terminológiával úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az állat megkapott egy „szfé-
rát”, az ember viszont nem. És ezt a szférát – a világnak az ember köré való elrendezését – nem 
sikerül elérnünk. Ennek értelmében az állat sohasem idegenként érkezik a világba, az ember viszont 

21 Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1. kötet. Berlin, 1772, 139. Az állatok művészi ösztönéről 
nem sokkal korábban Reimarus értekezett; neki címezve írja Herder, hogy ezt mindeddig nem sikerült kielégítően megragadni.

22 Uo.
23 I. m. 139–140. 
24 Arisztotelész: Nikomachische Ethik. Adolf Lasson fordítása, Berlin, 1909, 4. 
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idegenként érkezik, és idegen is marad. – Végül még a vers utolsó, negyedik strófáját is szeretném 
közelebbről szemügyre venni, amely egyfajta búcsúnak tűnik. „Will dich im Traum nicht stören, / 
Wär schad um deine Ruh, / Sollst meinen Tritt nicht hören – / Sacht, sacht die Türe zu! / Schreib im 
Vorübergehen / Ans Tor dir gute Nacht, / Damit du mögest sehen, / An dich hab ich gedacht.”25 El 
kell mennünk és el kell indulnunk, a boldogtalanság biztos lett, az idegenség ránehezedik az ember-
re. A kiköltözés – a korábbi metafizikai jelentés helyett – most konkrét jelentést kap. Az úton-levés-
nek azonban Müller versében van egy speciális jelentése: útra kelni annyit jelent, mint lemondani az 
otthonnak még az illúziójáról is. Ez az út közvetlenül a halál előtt helyezkedik el, vagy még inkább: 
a halált szimbolizálja. Az élet nem egyszerűen véget ér, hanem kudarcot vall, mégpedig azért, mert 
az idegenség antropológiai tulajdonsággá stilizálódott.26 

Útban az idegenség társadalomfilozófiai jelentése felé

Schiller legnagyobb érdeme az volt, hogy az idegenséget túlnövesztette a szerelemhez kötő-
dő jelentésén.27 Az idegenség legyőzése így nem a szerelem belső törekvése, és a legyőzés lehe-
tetlensége nem is antropológiai vonás. Schillernél kap az „idegenség” először egy bizonyos társa-
dalomelméleti jelentést. Most először nézzük e fogalomalkotás motivációs hátterét. Rousseau-nál 
nem lett egészen világos, hogy ki is az idegen: az egyes ember maga, vagy a többiek mind. De 
Rousseau azt is érezte, hogy ha egyszerűen azt mondja, én nekik vagyok idegen, ők meg nekem, 
akkor az idegenségbe olyan heterogén jelentéstartalmak áramlanak be, amelyek zavarják a preg-
náns fogalomalkotást. A szerelemre vonatkozó elképzelés ezt úgy próbálja megoldani, hogy az ide-
genséget egy intim viszonyra szűkíti le, remélve, hogy ebben a jelentés kétpólusossága kezelhe-
tő; az antropológiai értelmezés viszont csak a szubjektumot tekinti idegennek. Az idegenség mint 
filozófiai terminus alapjelentésének arra kell vonatkoznia, hogy az egyes hogy viszonyul az egész-
hez, vagyis a magáért való szubjektum az összes többi emberhez, mint egységhez. Ezzel természe-
tesen át fog alakulni az idegenség és a boldogság kapcsolata, míg az „otthon” nagyrészt elveszti a 
maga helyét, illetve egy egészen más típusú összefüggéssé alakul át. De ennél egyelőre fontosabb, 
hogy Schiller nem valamilyen dogmatikus definícióval kezdi, hanem egy történelmi megkülönböz-
tetést vezet be: „A görögök nem pusztán az egyszerűségükkel szégyenítenek meg minket, amely a 
mi korunk számára már idegen; hanem ugyanakkor a vetélytársaink is, és gyakran a példaképeink 
azokat az előnyöket tekintve, amelyekkel mi az erkölcseink természetellenessége miatt vigasztalni 
szoktuk magunkat. A görögök a fantázia ifjúságát és az ész férfiasságát egy gyönyörűséges emberi-
ségben egyesítik, amely egyszerre formával és teljességgel telített, egyszerre filozofáló és művelő, 
egyszerre gyengéd és energikus.”28 Első olvasásra még pontosan nem tudjuk, hogy mire is figyel-
jünk, de azt mondhatjuk, hogy Schiller a görögök iránti általános lelkesedését fejezi ki, ami abban 
a korban eléggé elterjedt volt. Egy kicsit később már egyértelmű lesz, hogy Schiller a kulturálódá-
si folyamat ellentmondásosságát tartja szem előtt (valószínűleg Rousseau-ra támaszkodva): „Nem 
ismerem félre azt az előnyt, amellyel a jelenlegi nemzedék a maga egységében és az ész mérlegén a 
korábbi világgal szemben rendelkezik; de az élővilágból a legjobbal szemben is megállná a helyét; 
de [...] ha az egészet az egészhez mérjük, melyik újkori ember merne előlépni, és megmérkőzni egy 
athénival az emberiség díjáért?”29 Ez a fordulat egy kicsit meglepő: eddig a kultúrák összevetéséről 
volt szó, most pedig egyes emberek „előrelépéséről” hallunk. De már ebben az előrelépésben benne 
van minden. (A minta a régi hadviselésnek az a szokása, hogy bizonyos szituációkban – a nagyobb 
vérontást elkerülendő – a két sereg egy-egy embert delegált a küzdelemre vagy a megmérkőzés-
re.) A nagy különbség éppen az, hogy a görög ember előléphetett, s a maga előrelépésében a népe, 
a maga kora, sőt az emberi nem általános képviselője volt. A modern ember nem tud előrelépni, ő 
nem képvisel senkit és semmit, a létezése önmagába záródott. A kultúra döntő ára így a reprezen-
tativitás elvesztése volt. Könnyen észrevehetjük, hogy Schiller a reprezentativitást az „idegenség” 
ellentétének tekinti.30 A kultúra nagy ára a reprezentativitás elvesztése volt, és ezzel együtt létre-
jött az idegenség. Az ember az emberi nemtől idegenedik el. (Schiller ebben a fogalomban foglal-

25 „Nem akarlak álmodban zavarni, / Kár lenne a nyugalmadért, / Ne halld a lépteimet – / Óvatosan, óvatosan csukni az ajtót! / 
Elmenőben azt írom / Az ajtódra, jó éjszakát, / Hogy lássad, / Rád gondoltam.”

26 A ciklus egészének koncepcióját Werner Kohl így foglalta össze: „Egy én, aki egy »poétikus én« és a »költő társadalmi szintjén« 
helyezkedik el […] egy boldogtalan szerelem traumatikus tapasztalatával menekülésszerűen elhagyja a várost, és az erre következő téli 
utazáson az abszolút reménytelenség és a halálvágy fázisai után rátalál egy létében szintén fenyegetett koldus-zenészre, akivel művészi 
szövetséget köt. Első pillantásra a külső tényállás világosnak tűnik, de továbbra sincs tartalmilag kielégítően alátámasztva, hogy miért is 
kellene szükségképpen találkozniuk […].“ De talán már az sem érthető, hogy miért volt szükség erre a találkozóra, amikor a „cselekmény” 
ilyen radikálisan belsővé lett. Lásd Werner Kohl: Wilhelm Müllers „Die Winterreise“ oder wie Dichtung entsteht. München, 2002, 9. 

27 Miközben meg kell állapítani, hogy Schiller maga az „idegenség“ terminust szinte egyáltalán nem, és az „idegent“ is csak ritkán 
használja. A Levelek az ember esztétikai neveléséről című műben – amelyre a következőkben korlátozódni fogok – csak háromszor 
fordul elő, ebből mindenesetre kettő az általam kiemelt 6. levélben található. 

28 Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. In: uő: Werke, 5. kötet, Carl Hanser 
Verlag, 1993, 581–582. 

29 I. m. 582. 
30 A modern szociológiai irodalom eszköztárával azt mondhatnánk, hogy a kulcs az individualizálódás lenne. De rögtön érezhető, 

hogy ebben az esetben ez inkább csak a probléma leírására elegendő, és nem a magyarázatára. 
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ja össze a „népet”, a „kort” és az „egész emberiséget”.) Az emberi nem az emberben benne lévő 
általános embert jelenti. A kultúrának így van egyfajta embertelenítő hatása. De ez eddig még csak 
egy meglehetősen merész ecsetvonásokkal fölvázolt diagnózis, a koncepció ereje azonban az alá-
támasztó kidolgozásban áll. A kultúra az ész kiterjesztését jelenti, az ész lényege viszont a szét-
választás.31 Vagy egy másik összefüggésben Schiller azt mondja, hogy a kultúra a kedély belső 
képességeinek kifejlesztését követeli, aminek feltétele viszont a szétválasztásuk. Schiller itt a kul-
túra általános tendenciájaként fogalmazza meg a modern munkamegosztás elméletét. Az életmű-
ben sehol sem említi Adam Smith-t, pedig jó okkal feltételezhetjük, hogy nem csak ismerte, hanem 
alaposan át is gondolta annak munkamegosztásra vonatkozó elméletét.32 Nézzük A nemzetek gaz-
dagságának elején található munkamegosztás-elméletet: „Példaként a gombostűkészítést szeret-
ném választani, egy nem feltűnő iparágat, amelyet azonban már többször használtak a munkameg-
osztás magyarázatára.”33 Smith tehát jelzi, hogy nem maga találta ki a példát, és hogy ezt a fontos 
elméletet egy banális-köznapi tárgy előállításával szeretné szemléltetni. „A gombostű előállítása 
egy sor, egymástól elválasztott munkafázisra esik szét, amelyek szakmai specializálódáshoz vezet-
tek. Az egyik munkás kiegyenesíti a drótot, a másik nyújtja, a harmadik levágja, a negyedik kihe-
gyezi, az ötödik lecsiszolja a felső végét, hogy a fejet rá lehessen illeszteni. És a fej kialakítása is 
két vagy három különböző munkafázist követel meg. A fej ráillesztése önálló tevékenység, éppúgy 
mint ahogy a tű izzítása és csomagolása is önálló munkafázisok. A gombostű létrehozásához így 
tehát kb. tizennyolc különböző munkafázisra van szükség, amelyeket egyes gyárakban különböző 
munkások végeznek, míg másokban egy munkás két vagy három munkafázist is elvégez.”34 Aztán 
Smith hozzáfűz egy mondatot, amelyből kiderül, hogy a leírást nem a saját tapasztalataira alapoz-
za. „Én magam csak egy kisebb manufaktúrát láttam, amelyben mindössze tíz ember dolgozott, 
úgy hogy néhányuknak több munkafázist is el kellett végezniük.”35 De bárhogyan is legyen, a szá-
molásba erősen belebonyolódtunk; egy szép plasztikus képet kaptunk, de a számolás elnagyoltsága 
mégis kételyeket ébreszt. A munkamegosztásnak ezt az elméletét Schiller az individuum lényegé-
nek feldarabolásává értelmezi át.36 (Zerstückelung des Wesens des Individuums.)37 A történeti hát-
tér figyelembevételével az idegenség maga is mint létrejövő és kibontakozó jelenik meg. Az ide-
genné válás így terminológiailag az „elidegenedés” fogalmának létrejöttéhez vezet, amelyet azon-
ban Schiller kimondottan sohasem használ. Miközben Hegel majd A szellem fenomenológiájában a 
„fremd”, „fremd sein” és a „Fremdheit” helyett már nagyrészt „Entfremdungról” beszél. Most csak 
egy futó pillantást szeretnék vetni arra, ahogy a mű előszavában használja ezt a terminust. Két elő-
fordulásról beszélhetünk: (1) „Önmagában ez az élet az egyenlőség és az önmagával való egység, 
amely nem veszi komolyan a máslétet és az elidegenedést, valamint az elidegenedés legyőzését. De 
ez az önmagában-lét az absztrakt általánosság, amelyben eltekintünk a természetétől, attól, hogy 
önmagáért van, és ennyiben figyelmen kívül hagyjuk a forma önmozgását.”38 (2) „A szellem azon-
ban a tárggyá válik, mert ő ez a mozgás: egy másikká, vagyis önmaga tárgyává válik, hogy ezt a 
máslétet megszüntesse. És a tapasztalatot éppen ennek a mozgásnak nevezzük, amiben a közvetlen-
ség [...] elidegenedik, és aztán az elidegenedésből visszatér önmagához [...].”39 Hegel nagyon örül 
annak a schilleri felfedezésnek, hogy az idegenné válás önmagára is vonatkozhat, és ehhez kapcso-
lódva vezeti be az „elidegenedés” fogalmát. Ez a fogalom Hegelnél a szellem önmozgásának leírá-
sára szolgál: az „elidegenedés” a szellem önmagából való kilépését és önmagához való visszatéré-
sét írja le. Hegel fogalom-használata nemcsak teljesen eltekint e fogalom Schiller által kidolgozott 
tartalmától, hanem még az a kérdés is fölmerül, hogy a szellem önmozgásának ez a leírása járulé-
kos-e vagy lényegi. Mindenesetre az „elidegenedés” fogalmának ilyen parciális felhasználása azt 
sugallja, hogy inkább az előbbiről van szó.40 

31 Egészen másképpen, mint Kantnál, és majd Hegelnél. Schiller legjelentősebb követője ebben a tekintetben Novalis lesz. „Magányosan 
és élettelenül állt a természet. Vaslánccal kötözte meg a száraz szám és a szigorú mérce. Mint porban és levegőben, sötét szavakban esik 
szét az élet felmérhetetlen virágzása.” Novalis: Hymnen an die Nacht. In: uő: Schriften, 1. kötet. W. Kohlhammer Verlag, 1960, 145. 

32 De még a gombostűkről sem beszél soha, mint a mindennapi élet banális használati tárgyairól. :
33 Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen (Auszüge). In: Lisa Herzog – Axel Honneth (szerk.): Der Wert des Martktes. Suhrkamp 

Verlag, 2014, 55. 
34 I. m. 55–56.
35 I. m. 56. 
36 A szétdarabolást Schiller a reprezentativitás felszámolásával azonosítja, pedig a kettő között nincs közvetlen, szembeszökő kapcsolat.
37 I. m., 586. – A kifejezés Goethénél is előfordul. Winckelmannról szóló esszéjében ezt írja: „Ha életében valóban ókori szelleme 

volt, akkor ehhez a tanulmányaiban is hű maradt. De ha a tudományok művelésekor már a régiek is eléggé kínos helyzetben 
voltak, amennyiben a sokféle emberen kívüli tárgy megragadásához szükség volt az erők és a képességek szétosztására, az egység 
szétdarabolása (Zerstückelung) szinte elengedhetetlen volt, úgy egy újkori ember még kockázatosabb játékot űz, amennyiben a 
sokféle tudhatóság egyedi megszerzésében abba a veszélybe kerül, hogy összefüggéstelen ismeretekben vész el, anélkül, hogy 
– mint ahogy a régieknek sikerült – a nem-kielégítőt (das Unzulängliche) a személyiségének teljességével tudná kompenzálni.” 
Johann Wolfgang Goethe: Werke, Berliner Ausgabe, 19. kötet. Aufbau Verlag, 1978, 483–484. Ebből az idézetből mindenekelőtt 
két dolog látható: (1) Goethe szintén fontosnak tartotta a szétdarabolás (Zerstückelung) fogalmát; (2) de az erre épülő merev 
schilleri szembeállítást sematikusnak tartotta. 

38 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes. In: uő: Werke, 3. kötet. Suhrkamp Verlag, 1986, 23. 
39 I. m. 38–39. 
40 Gondoljunk csak az egész program következő átfogó leírására: „A tiszta önmegismerés az abszolút máslétben, ez az éter mint 

olyan a tudás alapja és talaja, vagy a tudás általában. A filozófia kezdete azt a feltételezést vagy követelményt támasztja, hogy 
a tudatnak ebben az elemben kell lennie. De ez az elem a beteljesülést és az átláthatóságot csak a maga keletkezésének mozgása 
révén nyeri el.” I. m. 29. 
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Kitekintés Marxra

Marx Hegel-kritikájának az elidegenedés-fogalom genezise szempontjából általában döntő jelen-
tőséget tulajdonítanak: „A nagyság a hegeli Fenomenológiában és ennek végeredményében – a 
negativitás dialektikájában mint a mozgató és létrehozó princípiumban – így először is abban áll, hogy 
Hegel az ember önlétrehozását folyamatként fogja föl [...]; hogy tehát megragadja a munka lényegét, 
és a tárgyi embert, a valóságos, mert igazi embert a saját munkájának eredményeként fogja föl.”41 
Könnyű észrevenni, hogy ebben egy markáns Feuerbach-kritika húzódik meg; Feuerbach ugyanis 
sohasem mondta volna, hogy Hegelnél a valóságos vagy igazi emberről van szó: „Az absztrahálás azt 
jelenti, hogy a természet lényegét a természeten kívülre, az ember lényegét az emberen kívülre, a gon-
dolkodás lényegét a gondolati aktuson kívülre helyezzük. A hegeli filozófia az embert magát elide-
genítette önmagától, amennyiben az egész rendszere ezekre az absztrakciós aktusokra épül.”42 Marx 
szerint azonban Feuerbach nem vesz észre valamit: azt, hogy ha a szellemet a munka titkosírásának 
tekintjük, akkor Hegelnél – közvetetten és eltorzítva – igenis a valóságos-igazi emberről van szó. És 
így a hegeli filozófia árnyoldalán megjelenik az emberi munka, vagyis a közgazdaságtan egész vilá-
ga. És miután Hegel az „elidegenedést” (és ennek leküzdését) beemelte a szellem közegébe, ezért vár-
ható, hogy Marx a munka egész világát is ebből kiindulva fogja értelmezi. Így jutunk el oda, hogy 
Marx egy filozófiai perspektívából először rátekint a közgazdaságtanra. De egy valamit ez a kontex-
tus biztosan nem világít meg: miért pont az „elidegenedés” fogalma került a középpontba? Erre a kér-
désre úgy válaszolhatunk, hogy Marx nem annyira a hegeli filozófiából, mint inkább az idegenség-
ről folyó romantikus diskurzusból merítette a maga inspirációit. Marx készen veheti át Schillertől, 
hogy az ember elidegenedik az emberi nemtől, vagy ahogy ő maga fogalmaz, a saját nembeli lénye-
gétől. De ennek bemutatásához már nem a „reprezentativitás” fogalmát használja. „Az ember nembe-
li lény [...], amennyiben önmagához, mint a jelenvaló, eleven nemhez viszonyul, amennyiben önma-
gához mint univerzális és szabad lényhez viszonyul.”43 A nembeli lény azt jelenti, hogy az emberre 
mint emberre tekintünk, akinek a legfontosabb tulajdonságai az univerzalitás és a szabadság. A nem-
beli lény marxi fogalmából az következne, hogy az „elidegenedés” mindenekelőtt a korlátoltság és a 
szolgaság elterjedését jelenti, de ezt Marx nem fejti ki. Mindenesetre a nembeliség némileg átalakí-
tott koncepcióját Marx előre és hátra meghosszabbítja. (1) A hátrafelé való meghosszabbítás Schiller 
impulzusait követi: ha Schiller a munkamegosztásra nyúl vissza, akkor már maga is azt sugallja, hogy 
az elidegenedés alapjai a munkavégzésben rejlenek. Marx ezt úgy módosítja, hogy egy bizonyos 
körülmények között végzett munkavégzésben; ezeket a körülményeket pedig a magántulajdon hatá-
rozza meg. Nem a munka általában, és nem is a munkafázisokra osztott munka elidegenedett, hanem 
csakis a mások számára végzett munka. (2) Előrefelé Marx azzal a tézissel hosszabbítja meg a schille-
ri koncepciót, hogy az emberi nemtől való elidegenedés mindig a másik embertől való elidegenedést 
jelenti. Ehhez Marx két magyarázó mondatot fűz: „Egyáltalán az, hogy az ember elidegenedett a maga 
nembeli lényegétől, azt jelenti, hogy az ember egy másik embertől [...] elidegenedett. Az ember elide-
genedése, és általában minden viszony, amelyben az ember önmagával áll, csak az embernek a más 
emberhez való viszonyában valósul meg és fejeződik ki.”44 Ezek a mondatok azonban nem meggyő-
zőek: miért lennének az emberek egymás között elidegenedettek, ha mindegyikük elvesztette a maga 
nembeli lényegét? De az, hogy Marx fontosnak tartotta, hogy az elidegenedésnek egy interszubjektív 
dimenziót adjon, szimptomatikus jelentőségű: az ő útja a munkától az emberi kapcsolatokig vezetett 
(volna). Csakhogy már a romantikus diskurzusban is azt lehetett látni, hogy a szerelem átlépésével az 
interszubjektivitás dimenziója veszélybe került.45

41 Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: MEW, 40. kötet, 574. 
42 Ludwig Feuerbach: Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. In: uő: Sämtliche Werke, 2. kötet, Frommann Verlag, 1959, 227. 
43 Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, i. k. 515. 
44 I. m. 517–518. 
45 Voltak olyan kísérletek, amelyek a szerelemben rejlő interszubjektivitást megpróbálták átvinni társadalmi-poltikai kérdésekre is. Erre 

jó példa Bettina von Arnim kései koncepciója is. De az erre vonatkozó kitekintést egy új fogalom bevezetésével kell kezdenünk. 
Arnim szerint minden embernek van egy démonja: „Én azt hiszem, hogy minden embernek lehet egy démonja, amely beszélhet 
vele; de amire a démon válaszolhat, annak a sértetlen igazságra vonatkozó kutatásnak kell lennie. [...] – A kérdés szeretet és a válasz 
viszontszeretet.” (Bettina von Arnim: Die Günderode. In: uő: Werke und Briefe, 1. kötet, 252.) Talán azt kellett volna mondania, hogy 
a démon megnyilvánulhat vagy a szívben, vagy a szellemben. A királynak is van egy meghatározott démonja, amely alvás közben 
beszélgetést folytat vele, méghozzá a király speciális feladatáról és küldetéséről. „Ahová a panasz és a nyomorúságos állapot hírei már 
nem jutnak el, ott kioltódik az együttérzés a földi fájdalmakkal; és akkor úgy tűnik, hogy a népnek már semmi nem elég jó. [...] – Az 
élet váló okiratát állítjátok ki neki, ha az akaratát nem tudjátok többé elérni.” (Bettina von Arnim: Gespräch mit den Dämonen. In: uő: 
Werke und Briefe, i. k., 309–310.) Erre a király így válaszol: „Én a nemesség előjogai között nem szeretném látni a családfa védelmét, 
de az érdemek családfája mégis csak létezik.” (I. m. 310.) És itt csak úgy nyüzsögnek az ellentmondások és a félreértések. A démon 
arra akarja felhívni a király figyelmét, hogy ő idegen a nép számára, mert a nép panasza és nyomorúsága nem jutnak el hozzá. Az az 
idegen, amivel már nem tudunk együttérezni. A király azonban félreérti a démont: nem ő lett az idegen a néptől, nem is lehetne, hiszen ő 
mindenen fölül áll; ezért a nép és a nemesség diskrepanciájára tereli a beszédet. Nem ő az idegen a népnek, hanem a nemesség. A király 
e félreértés után elismeri, hogy a nemesség túlzott előjogokat birtokol; a néptől a nemesség az előjogok miatt vált idegenné. És ezek az 
előjogok túlzottá váltak: az egyszerű biológiai örökletesség miatt. De a népnek még sincs teljesen igaza, az előjogok múltbeli érdemekre 
és teljesítményekre is vonatkoznak. A nép nem akarja elfogadni, hogy az érdemek örökíthetőek. De mik az érdemek? A közösségért 
tett erőfeszítések. A király ezt kérdezi: „De miért vetné meg a nép a nemességet?” (Uo.) A démon egyszerűen válaszol: „Hogyan 
menthetné meg egyébként a maga önérzetét, ha tisztelné azokat, akikből a nép megvetése kiindul, akik nagyképűen a régi ősök után 
kutatva, vitatják az összes tiszta származást, a sajátjukat azonban Jupiter öléből vezetik le [...].” (Uo.) Ígéretes lenne (lett volna) ezeket 
a gondolatokat fogalmi alakra hozni. 


